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RepubliekNL = geen BTW verhoging / wel samenvoegen BTW & Accijns in 1 nieuwe
rekenformule, per 1jan2019.
1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
13 augustus 2018 om 16:19
Aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl
Cc: info@banktencate.nl, info@mkb-amsterdam.nl, info@matafbouw.nl, Provincie Noord Holland <post@noordholland.nl>, info@taxeco.nl, info@giethoornonderneemt.nl, eupress@tesla.com, pers@beteronderwijsnederland.nl,
pers@ah.nl, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, contact@republikeinen.nl, contact@roboticsopenletter.eu, contact@anp.nl, info@njr.nl, info@jobmbo.nl, info@khn.nl, KBO Overijssel <info@kbo-overijssel.nl>,
Skydreams NL <info@schildernet.nl>, Brancheorganisatie NBBU <info@nbbu.nl>, ZuivelOnline <info@nzo.nl>,
info@cbl.nl, info@boerentenhoeve.nl, info@wijzijnproud.nl, Pluimveebedrijf De Toekomst
<info@pluimveebedrijfdetoekomst.nl>, info@fairtrade.nl, pers@acm.nl, boink@boink.info, OudersNL <info@ouders.nl>,
info@ouders.net, redactie@tweakers.net, redactie@luchtvaartnieuws.nl, recruitment.nl@tatasteel.com, Werkenbij
Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl, perscontacten@huurcommissie.nl,
mediarelations.rotterdam@unilever.com, frank.bartelds@uwv.nl, receptie@nieuwspoort.nl
FIOD, RepubliekNL,
In RepubliekNL wordt de BTW niet verhoogd.
In tegendeel wij schaffen het BTW-systeem af per 1 januari 2019,
door BTW samen te voegen met Accijnsen.
Wij gaan dus wel belasting betalen, maar in 1 rekenformule.
Dit is ook geregeld in het EU-future-proof-verdrag.
Deze wetten zijn via de VN ingevoerd!
En kunnen dus in RepubliekNL worden uitgevoerd.

Het komt er dus op neer dat Ondernemers in Dictatuur NL
-die het zo leuk vinden om Parlement & Koningshuis te assisteren bij Moord op Burgers zelf de oorzaak zijn van verhoging BTW in DictatuurNL.

Ondernemers die de RepubliekNL opeisen, zijn
niet verplicht de BTW-verhoging te betalen
binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
Zij zijn wel verplicht een nieuw systeem aan te reiken waarin BTW - Accijns zijn
samengevoegd, in RepubliekNL.
-- https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/wet.html
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/eu-toekomst.proof.verdrag.future.proof.treaty.
nationalprotocol.50.50.28aug2017.pdf

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=53c73868da&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-294062747252155967%7Cmsg-a%3Ar13337655…
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https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/uploads/5/6/2/4/56243847/wet.btw.afschaffen.republiek.nl.
webtw2017.opruimwet..pdf
DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
https://www.mequhi.com
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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